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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

الساعات . 1

 3المعتمدة:

 

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري -  إجباري ب.

 المستوى  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 (اولالسنه األولى )مستوى 

 

 ر ال يوجد. المتطلبات السابقة لهذا المقر4

 

 

  ال يوجدالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %011 45 المحاضرات التقليدية 1

  ال يوجد التعليم المدمج  2

  ال يوجد  اإللكترونيالتعليم  3

  ال يوجد  عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 االتصالساعات 

 45 محاضرات 1

 ال ينطبق إستوديوأو معمل  2

 ال ينطبق إضافيةدروس  3

 ال ينطبق تذكر()ى أخر 4

  اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

  ساعات االستذكار 1

  الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  ()تذكرأخرى  5

  اإلجمالي 
، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 رر:لمقالعام لوصف ال. 1

 

  

 لمحة موجزة عن أهم علوم العربية لتعين الطالب في جميع مراحله . -0
 ربط الطالب بلغته : فاللغة هي وعاء الفكر , وهي أساس التقدم . -2  
 .تنمية الجانب الذوقي لدى الطالب من خالل نصوص منوعة يطبق عليها ويحفظ جزءا منها  -3  

  
 
 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 .تمكين الطالب من النطق السليم , والتعبير الحسن , والكتابة الصحيحة 
 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 والبالغه الفصاحةان تعرف الطالبه  1.1
 

101 

 102 ان تعدد الطالبه افسام البالغه الثالثه 1.2

 103 ان تعرف الطالبه علم المعاني 1.3

 104 والمقاربةأان تعدد الطالبه أفعال الشروع  ...1

  المهارات 2

 ان تميز الطالبه بين اقسام البالغه الثالثه 2.1
 

201 

 202 ان تفرق الطالبه بين االسناد الخبري واالنشائي  . 2.2

 203 والمقاربةالشروع  ألفعالان تمثل الطالبه  2.3

 204 وخبر كان واخواتها . المبتدأأن تقارن الطالبه بين خبر  ...2

  الكفاءات 3

 ليس .أن تدير الطالبة حلقة نقاش مع زميالتها حول اقسام البالغه. 3.1

 
 

301 

 تنشىء الطالبة مجموعة تواصل مع طالبات مجموعتها حول التكليفات الجماعية. 3.2
 

302 

3.3   

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 

انقسام االسم إلى معرفة ونكرة , مع ذكر أنواع المعارف ) الضمائر , أسماء  1

 االشارة , االسم الموصول , العلم , المعرف بأل , المعرف باإلضافة (

 –األفعال  –انقسام االسم إلى معرب ومبنى , مع ذكر المبنيات ) الحروف  -2

أسماء االشارة  –األسماء الموصولة  –أسماء االستفهام  –أسماء الشرط  –الضمائر 

) 

الممنوع من  –الجموع بأنواعها  –المثنى  –ذكر المعربات ) إعراب االسم المفرد  -3

المضاف إلى ياء  –االسم المنقوص  –االسم المقصور  –األسماء الخمسه  –الصرف 

14 
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 المضارع المعتل اآلخر ( –األفعال الخمسة  –المتكلم 

 ظن وأخواتها ( -إن و أخواتها -كان وأخواتها -الجملة االسمية ) المبتدأ والخبر -5

نواصب الفعل المضارع  –األمر  –المضارع  –الجملة الفعلية ) الماضي  -6

 وجوازمه (
 

2 

 ثانيا : الصرف :

 الميزان الصرفي  –تعريف علم الصرف  -1

 ومعتل ( وأنواع كل قسم  –انقسام الفعل إلى ) صحيح  -2

 مزيد ( وأنواع كل قسم . –انقسام الفعل إلى ) مجرد 

6 

 2 مدرسة األبجدية العادية –مدرسة القافية  –ثالثا : ) مدرسة الخليل  3

4 

 رابعا : اإلمالء 

 همزة الوصل وهمزة القطع  -

 الهمزة المتوسطة والمتطرفة

8 

5 

 خامسا : األدب 

العباسي  –األموي  –تعريف األدب , ونبذة مختصرة عن عصوره ) الجاهلي  -1

) 

نصوص مختارة تطبيقية على ماسبقت دراسته شعرا أو نثرا , ويتم شرحها وتحليلهاا 

( ساطرا مان 25( بيتاا مان الشاعر , و)55ويبان مواطن الجمال ويحفظ مااليقال عان )

 النثر

4 

..... -   

 30 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

أن يذكر الطالب أقسام الكلمة والمعرب 
 والمبني , وأقسام المعرفة 

 

 المستمرالتقويم  المحاضرة وااللقاء

1.2 

أن يعدد الطالب المعربات مع بيان عالمة 
 إعراب كل منها .

 

 االختبارات الشفوية شرائح عرض بوربوينت

… 
 أن يذكر الطالب أنواع المنصوبات -
 

قصاصاااااات ورقياااااة ل مثلاااااة 
 والتمارين

إعاااداد التقاااارير والواجباااات 
 المنزلية

 المهارات 2.0

2.1 
, مع لمحة  أن يعدد الطالب العصور األدبية

 موجزة عن كل عصر

المجموعااات الصاااغيرة داخااال 
 القاعة أثناء حل التمارين

تقاااويم األقاااران , وبطاقاااات 
 المالحظة

2.2 
ان يستنتج الطالب مراحل تطور الشعر والنثرر مرن 

 .خالل النصوص المعطاه

البحااوا الجماعيااة والواجبااات 
 , وتعلم األقران

تقويم اإلسهامات الفردية في 
 الجماعية التكليفات

…    

 الكفاءات 3.0

3.1 
أن يرررير الطالررب حنقررة ن ررائ مررل :مال رر  حررول   

 تقسيم المعرب والمبني

المجموعاااات الصاااغيرة علاااى 
 االنترنت

 األسئلة الشفوية والتحريرية

3.2 
يستخرم الطالب محرك البحث عنر  النرل لنحصرول 

 عنىمعنومال حول أحر مواضيل المقرر

واجبااات تتطلااب البحااا علااى 
شااابكة االنترنااات ـ المناقشاااة 

تقاااويم األقاااران ـ وبطاقاااات 
 المالحظة
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 والحوار

… 
ينشررررط الطالررررب مجموعررررة تواصررررل مررررل طررررالب 

 .مجموعت  حول التكني ال الجماعية.

المجموعاااات الصاااغيرة علاااى 
 االنترنت

 األسئلة الشفوية والتحريرية

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %01 مستمر التقويم المستمر + واجبات صغيرة 1

 %21 التاسع اختبار نصفي  2

 %01 الثاني عشر كتابة  بحث  3

 %01 السادس عشر االختبار النهائي 4

5    

6    

7    

8    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

الساعات المكتبية مكتوبة أمام حجرة األستاذات الستقبال الطالبات, وتقديم الدعم واإلرشاد 
 والتوجيه

 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
 شرح ابن عقيل عن  أل ية ابن مالك .

 

 المساندةالمراجع 

 شرح ابن عقيل عن  أل ية ابن مالك .
 أــ  النحو الوافي لعياس حسن.   
 ب ـــ المعاجم العربية ر عبرالن  ررويئ  
 تاريخ األرب العربي أحمر ال:يال  -ج
 االمالء والترقيم عبرالعنيم إبراهيم  -ر
 إبراهيم نجار  المعاجم النغوية  -هـ
 األرب العربي ر محمر الشنطي  -و

 

 اإللكترونيةالمصادر 

 موقع مكتبة الملك عبدالله بجامعة أم القرى. - -

 مواقع المكتبات بالجامعات السعودية خاصة والعربية عامة. -

 موقع مكتبة المصطفى صلى الله عليه وسلم اإللكترونية. -

 موقع شبكة الفصيح لعلوم العربية. -

 األلوكة .موقع شبكة  -

 موقع الشنكبوتية . -

 موقع األستاذ الدكتور محمد سعيد ربيع الغامدي . -
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  ىأخر

 قرص صلب ) هارد دسك ( الجامع الكبير للتراا .
األسطوانات الخاصة بعلوم العربية ومراجعها المعتمدة من المراكز البحثية  -
. 
 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 قاعة مجهزة بتقنيات العرض . -

 طاوالت مستديرة لفرق العمل . -
 

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 سبورة لكيه

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 آلي .جهاز حاسب  -

 طابعة ليزر . -

 انترنت

 
 

 

 

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 الطالبات                 التغذية الراجعة من حيث جودة التدريس 
اساااتبانة تاااوزع علاااى الطالباااات لتقيااايم 
 المقرر ويتم توزيعها في نهاية الفصل

 

 استراتيجيات وطرق التدريس
 القسم.حلقة نقاش مع زميالت  القسم أعضاء

 أعضاء تدريس المقرر االستراتيجيات 
التواصاااااال مااااااع األقسااااااام المناااااااظرة 

 بالجامعات السعودية والعربية

 الوطنيه  الهيئة استراتيجيات تدريس المادة
االساااتفادة مااان الهيئاااة الوطنياااة للتقاااويم 

 وطلب زيارتها األكاديمي,واالعتماد 

 لالعتماد الوطنية الهيئة المقررتطوير طرق تدريس  
ورش عمااال ألعضااااء هيئاااة التااادريس 

 حول االستراتيجيات الحديثة للتدرس

   

   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


